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Lennubaasi põhimäärus
1. peatükk
ÜLDSÄTTED
§ 1. Lennubaas
(1) Lennubaas on õhuväe ülema alluvuses olev Kaitseväe struktuuriüksus.
/muudetud KVJ 09.07.2018 käskkirja nr 149 p 3.1., link https://postipoiss.mil.intra/cgibin/ws31.sh/WService=postipoiss/dokument.p?dok_nr=1349571&key/
(2) Lennubaasi nimetus inglise keeles on Ämari Air Base.
§ 2. Esindamine
Oma ülesannete täitmisel esindab lennubaas riiki ja Kaitseväge oma pädevuse piires.
§ 3. Pitsat, sümbolid ja dokumentide vormistamine
(1) Lennubaasil on Kaitseväe juhataja kehtestatud kujundusega pitsat.
(2) Lennubaasil on õigusaktidega kehtestatud
teenetemärk ja sümbolid.

korras kooskõlastatud ja kinnitatud

(3) Lennubaasil on lennubaasi nimetusega ja väikese riigivapi kujutisega dokumendiplank.
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(4) Dokumentide vormistamisel ja pitsati kasutamisel lähtub lennubaas Kaitseväe
asjaajamiskorrast.
§ 4. Lennubaasi asukoht
Lennubaas asub Ämaris. Lennubaasi postiaadress on Ämari alevik, Lääne-Harju vald, 76102
Harju maakond.
/§ 4 muudetud KVJ 16.02.2018 käskkirja nr 32 p-ga 3, link https://postipoiss.mil.intra/cgibin/ws31.sh/WService=postipoiss/dokument.p?dok_nr=1306954&key=/
§ 5. Koosseisu, ametijuhendite ning töökirjelduste kehtestamine
(1) Lennubaasi ülema ametijuhendi kehtestab õhuväe ülem.
(2) Lennubaasi koosseisus oleva ametikoha ametijuhendi ja töökoha töökirjelduse kehtestab
lennubaasi ülem.
(3) Lennubaasi koosseisus olevate ameti- ja töökohtade arvu ning liigituse kehtestab
Kaitseväe juhataja.
2. peatükk
LENNUBAASI ÜLESANDED, JUHTIMINE JA ÜLESEHITUS
§ 6. Lennubaasi ülesanded
(1) Lennubaasi põhiülesanded on:
1) kollektiivse enesekaitsesüsteemi õhuturbes osalemine ja selle toetamine;
2) Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni integreeritud õhukaitsesüsteemis osalemine;
3) sõjaaja üksuste ettevalmistamine ja formeerimise korraldamine;
4) rahvusvahelises sõjalises operatsioonis osalemiseks vajaliku väljaõppe korraldamine ning
rahvusvahelises sõjalises operatsioonis osalemine vastavalt antud ülesannetele;
5) lennundustegevuse korraldamine Kaitseväes;
6) lennuvälja käitamine;
7) Kaitseväe aktsiisilao pidamine vastavalt alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi
seadusele ja lennuväljateenuste osutamine.
/§ 6 lg 1 muudetud KVJ 09.07.2018 käskkirja nr 149 p 3.2., link https://postipoiss.mil.intra/cgibin/ws31.sh/WService=postipoiss/dokument.p?dok_nr=1349571&key/
(2) Kaitseministri 16.06.1998 käskkirja nr 69 alusel Lennubaasi lennuvälja käitaja ülesanded
on sätestatud Ämari lennuvälja käsiraamatus.
(3) Lisaks lõigetes 1 ja 2 sätestatule on lennubaasi ülesandeks:
1) teiste väeliikide väljaõppe ja operatsioonide toetamise korraldamine oma allüksuste
pädevuse piires;
2) ametiabi osutamine avalikes huvides halduskoostöö seaduses sätestatud korras;
3) aeronavigatsiooniteenuse osutamine Ämari lennuväljal ja lähialas;
4) Kaitseväe lennujuhtide täiendkoolituse korraldamine ja läbiviimine.
/§ 6 lõiget 3 täiendatud punktidega 3 ja 4 Kaitseväe juhataja 18.02.2015 käskkirja nr 45 punkti
2.1. alusel
https://ppoiss.mil.ee/cgibin/ws31.sh/WService=postipoiss/dokument.p?dok_nr=946091&key=/
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/§ 6 lg 3 sissejuhatavat teksti muudetud KVJ 02.06.2017 käskkirja nr 123 p-ga 7.1, link
https://postipoiss.mil.intra/cgibin/ws31.sh/WService=postipoiss/dokument.p?dok_nr=1226432&key=/
§ 7. Lennubaasi ülem
(1) Lennubaasi juhib lennubaasi ülem, kelle põhiülesanded on sätestatud Kaitseväe korralduse
seaduse alusel kehtestatud Kaitseväe põhimääruses.
(2) Lennubaasi ülem annab oma ülesannete täitmiseks käskkirju, käske ning kirjalikke ja suulisi
teenistusalaseid korraldusi.
(3) Kirjalikud käsud ja korraldused vormistatakse ning registreeritakse vastavalt Kaitseväe
ühtsele asjaajamiskorrale.
(4) Lennubaasi ülema äraolekul asendab teda lennubaasi ülema asetäitja või lennubaasi
ülema ettepanekul õhuväe ülema määratud tegevväelane.
§ 71. Lennubaasi juhtkonna ülesanded
(1) Lennubaasi ülema asetäitja:
1) asendab lennubaasi ülemat tema äraolekul;
2) toetab lennubaasi ülemat lennubaasi funktsioonide täitmisel;
3) planeerib ja korraldab lennubaasi lahinguvalmiduse alast tegevust;
4) planeerib ja korraldab lennubaasi tegevust formeerimise ja mobilisatsiooni alal.
(2) Lennubaasi veebel:
1) nõustab lennubaasi ülemat isikkoosseisu karjääri planeerimisel;
2) annab lennubaasi ülemale soovitusi kõigis allohvitseridega seotud küsimustes;
3) jälgib, et lennubaasi allüksustes peetakse kinni distsipliinist ning lennubaasis kehtestatud
tavadest ja sisekorrast;
4) jälgib, et lennubaasi allüksustes läbiviidav väljaõpe oleks tõhus;
5) hoolitseb lennubaasi allohvitseride professionaalse arengu eest ning juhendab allohvitsere
teenistuslikes küsimustes.
/§ 71 lisatud KVJ 02.06.2017 käskkirja nr 123 p-ga 7.2, link https://postipoiss.mil.intra/cgibin/ws31.sh/WService=postipoiss/dokument.p?dok_nr=1226432&key=/
§ 8. Lennubaasi ülesehitus
Lennubaas koosneb järgmistest allüksustest:
1) baasi operatsioonide keskus;
2) baasikaitse operatsioonide keskus;
3) lennugrupp;
4) lennuväljagrupp;
5) õhuväe toetusgrupp;
6) õhuväe väljaõppekeskus.
§ 9. Lennubaasi allüksuste põhiülesanded
(1) Baasi operatsioonide keskuse ülesanded on:
1) baasiülema nõustamine ja tema tegevuse tagamine;
2) baasi operatsioonide ja tegevuste kontrollimine;
3) baasi operatsioonide, väljaõppe ja tegevuste lühiajaline planeerimine;
4) baasi allüksuste tegevuste ja ressursside kasutamise koordineerimine;
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5) baasi ja allüksuste väljaõppetasemete ning operatsioonilise lahingvalmiduse
hindamine;
6) aruandluse ja ettekannete koostamine.
(2) Baasikaitse operatsioonide keskuse ülesanded on:
1) baasiülema nõustamine ja tema tegevuse tagamine;
2) baasikaitse operatsioonide ja tegevuste kontrollimine;
3) baasikaitse operatsioonide, väljaõppe ja tegevuste lühiajaline planeerimine;
4) kaitseüksuste tegevuste ja ressursside kasutamise koordineerimine;
5) kaitseüksuste väljaõppetaseme ja operatsioonilise lahingvalmiduse hindamine;
6) aruandluse ja ettekannete koostamine;
7) füüsilise julgeoleku korraldamine lennubaasis.
(3) Lennugrupi ülesanded on:
1) lennuoperatsioonide ja väljaõppe läbiviimine;
2) lennutehnika haldamine, hooldamine ja remont.
(4) Lennuväljagrupi ülesanded on:
1) lennuvälja operatsioonide ja väljaõppe läbiviimine;
2) lennuvälja lennuliiklusala haldamine ja hooldamine;
3) lennujuhtimise-, lennuinfo-, häire-, navigatsiooni- ja meteoroloogiateenuse osutamine
Ämari lennuväljal ja lähialas.
/§ 9 lõiget 4 täiendatud punktiga 3 Kaitseväe juhataja 18.02.2015 käskkirja nr 45 punkti 2.2.
alusel
https://ppoiss.mil.ee/cgibin/ws31.sh/WService=postipoiss/dokument.p?dok_nr=946091&key=/
(5) Õhuväe toetusgrupi ülesanded on:
1)
õhuväe reaallogistiline, meditsiinialane, maapealne ja sidealane toetamine;
2)
logistiliste ja sidealaste operatsioonide ja väljaõppe läbiviimine;
3)
side-, seire- ja navigatsiooniseadmete käitamine;
4)
maismaatehnika ja relvastuse hooldus ning remont;
5)
Kaitseväe kütuse aktsiisilaopidaja ülesannete täitmine vastavalt alkoholi-, tubaka-,
kütuse- ja elektriaktsiisi seadusele.
/§ 9 lõiget 5 täiendatud punktiga 3 Kaitseväe juhataja 18.02.2015 käskkirja nr 45 punkti 2.3.
alusel
https://ppoiss.mil.ee/cgibin/ws31.sh/WService=postipoiss/dokument.p?dok_nr=946091&key=/
(6) Õhuväe väljaõppekeskuse ülesanded on:
1)
õhuväe täiendväljaõppe korraldamine ja läbiviimine;
2)
õhuväe allohvitseride erialase koolituse ja sõjalise tasemeõppe läbiviimine;
3)
õhusõidukite meeskonnaliikmete väljaõppe metoodiline kooskõlastamine ja kontroll;
4)
koostöö Kaitseväe väljaõppeüksustega;
5)
kehalise kasvatuse ja rekreatsioonialase tegevuse korraldamine õhuväes;
6)
õhu- ja õhutuletoetuse taktikalise juhtimise tagamine manööverüksustele;
7)
õhutuletoetuse tehnika ja vahendite haldamine.
/§ 9 lg 2, lg 5 ja lg 6 muudetud KVJ 02.06.2017 käskkirja nr 123 p-ga 7.3-7.4, link
https://postipoiss.mil.intra/cgibin/ws31.sh/WService=postipoiss/dokument.p?dok_nr=1226432&key=/
§ 10. Allüksuse ülema ülesanded
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Allüksuse ülem:
1)
juhib allüksuse teenistust ja vastutab ülesannete õigeaegse ning nõuetekohase
täitmise eest;
2)
vastutab allüksuse lahinguvalmiduse ja väljaõppe eest;
3)
vastutab distsipliini ja sisekorra eest allüksuses;
4)
vastutab tegevväelaste välja- ja täiendõppe eest, koostab õppematerjalid ja
väljaõppeplaanid;
5)
taotleb ülesannete täitmiseks vajalikke vahendeid, teeb lennubaasi ülemale
ettepanekuid enda juhitavas valdkonnas eelarve koostamiseks ning eelarvevahendite
kasutamiseks;
6)
esitab kinnitamiseks allüksuse tegutsemiseks vajalikud dokumendid;
7)
juhib allüksuse õppust;
8)
vastutab ning teostab kontrolli allüksuse relvastuse, laskemoona, lahingutehnika ja
muu vara nõuetekohase kasutamise, hoidmise, hooldamise ja säilitamise eest;
9)
vastutab talle või tema alluvale antud ülesannete õiguspärase ja otstarbeka täitmise
eest;
91) analüüsib allüksuste koosseisu ja varustustabelit ja teeb nende ajakohastamiseks
ettepanekud lennubaasi ülemale;
10)
teeb lennubaasi ülemale ettepaneku isiku ametikohale määramiseks või
vabastamiseks;
11)
teeb lennubaasi ülemale ettepaneku tegevväelase auastme muutmiseks;
12)
vastutab riigisaladuse ja salastatud välisteabe seaduse ning selle alusel kehtestatud
õigusaktide nõuete täitmise ja julgeoleku tagamise eest allüksuses;
13)
korraldab allüksuse käsutusse antud hoone, rajatise ja territooriumi sihipärast
kasutamist;
14)
tagab tervisekaitse-, tööohutus-, töötervishoiu- ja tuleohutusnõuetest kinnipidamise
allüksuses;
15)
vastutab ohutusnõuetest kinnipidamise eest allüksuses;
16)
vastutab lennundusjulgestusnõuetest kinnipidamise eest allüksuses;
17)
vastutab õhuväe kvaliteedijuhtimise ja ohutusjuhtimise süsteemi nõuete järgimise eest
allüksuses;
171) kooskõlastab alluva lähetuse või puhkusele lubamise;
18)
täidab muid talle õigusaktidega või kõrgema ülema poolt antud ülesandeid.
/§ 10 sõnastus muudetud Kaitseväe juhataja 18.02.2015 käskkirja nr 45 punktiga 2.4.
https://ppoiss.mil.ee/cgibin/ws31.sh/WService=postipoiss/dokument.p?dok_nr=946091&key=/
/§ 10 sõnastust muudetud KVJ 02.06.2017 käskkirja nr 123 p-ga 7.5-7.8, link
https://postipoiss.mil.intra/cgibin/ws31.sh/WService=postipoiss/dokument.p?dok_nr=1226432&key=/
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